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Reedició del manual “Cooperatives de músics. Un nou model 
de gestió”  
 
El mes de gener es va fer una reedició de 500 exemplars en català del manual 
“Cooperatives de músics. Un nou model de gestió” de l’Antoni Mas, que estava 
esgotat. La Asociación de Artistas, Intérpretes y Ejecutantes (AIE) s’ha fet 
càrrec del 50% del cost de la reedició a través d’una ajuda. 
 
 
Conveni de col.laboració amb la SGAE 

 
MUSICAT ha signat un conveni de col.laboració amb la Fundació SGAE, en 
virtut del qual ambdues entitats es comprometen a recolzar mútuament les 
seves iniciatives i activitats. D’una banda, MUSICAT organitzarà, conjuntament 
amb la SGAE, dues sessions informatives anuals adreçades als seus socis i 
centrades en els drets d’autor i ens els tutorials del web www.sgae.cat. Per part 
seva, la Fundació SGAE acorda concedir a MUSICAT la quantitat de 3.000€ 
per donar suport durant tot l’any al projecte del butlletí “La Nota” i MUSICAT 
crearà una secció fixa en el mateix butlletí, “La nota de l’autor”, que anirà a 
càrrec de la SGAE i es dedicarà a comentar temes relacionats amb la propietat 
intel.lectual i els drets d’autor. SGAE i MUSICAT tenen molts socis en comú. 

 
 
Reactivació del conveni amb l’Associació Catalana d’Intèrprets 
de Música Clàssica (ACIMC) 
 
El mes de febrer, el president de l’ACIMC, Lluís Rodrìguez Salvà, i el president 
de MUSICAT, Josep Reig, van mantenir una reunió amb la finalitat de reactivar 
el conveni entre les dues entitats. En virtut d’aquest conveni, els socis de 
l’ACIMC podran facturar les seves actuacions a través de les cooperatives del 
Grup de Gestió MUSICAT sense necessitat d’associar-se, a canvi d’una 
comissió de facturació del 4%. Actualment l’ACIMC té la seu al centre cultural 
Fabra & Coats de Barcelona, on hi ha sales disponibles per fer cursos i 
activitats que MUSICAT podrà sol.licitar a través d’aquesta entitat.  
 
 
Renovació del web www.musicat.cat 
 
A mitjans del mes d’abril es publica el nou web www.musicat.cat, que s’ha 
encarregat a l’empresa Neorg. Des del punt de vista de l’usuari, el nou web és 
més clar i intuítiu. També és responsiu, és a dir, s’adapta a qualsevol pantalla 
d’ordinador, tablet o mòbil. S’han conservat els mateixos continguts i  
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funcionalitats, que s’han millorat, i se n’han afegit de noves, com ara un 
simulador de factures. També s’ha millorat el Catàleg de Música en Viu, amb 
una millor presentació i més possibilitats. També s’ha incorporat un buscador 
general, que permet trobar qualsevol contingut del web, i un buscador específic 
a la secció “Preguntes freqüents” on també es dona la possibilitat de formular-
ne una de nova, si no es troba en el llistat. Finalment, s’ha millorat la zona de 
socis per a la qual són vàlids els mateixos codis (usuari i contrasenya) de l’antic 
web. 
 
 
Renovació del conveni amb la Fira Mediterrània de Manresa 
 
El dia 21 d’abril el president de MUSICAT, Josep Reig, va assistir a una reunió 
convocada per la Fira Mediterrània de Manresa per tal de renovar el conveni de 
col.laboració entre les dues entitats. D’acord amb aquest conveni, MUSICAT es 
compromet a assistir a la Llotja Professional de la FMM amb un estand i a 
participar activament en les taules i trobades professionals que hi tinguin lloc. 
També es compromet a fer difusió de la Fira entre els seus associats. Per part 
seva, la Fira Mediterrània de Manresa es compromet a incloure aquesta 
col.laboració en la seva campanya de comunicació i a aplicar un descompte del 
50% en el preu de les acreditacions dels socis de MUSICAT que hi assisteixin.  
 
 
Adhesió a una Declaració de Compromís amb el Mecenatge 
Cultural  
 
El dia 21 d’abril MUSICAT es va adherir a una Declaració de Compromís amb 
el Mecenatge Cultural, promuguda pel Consell Nacional de la Cultura i de les 
Arts (CoNCA). En aquesta declaració s’insta el Govern de la Generalitat i el 
Parlament de Catalunya a impulsar durant aquesta legislatura la redacció d’una 
Llei de Mecenatge, consensuada amb els sectors cultural i empresarial, que 
s’acompanyi dels instruments necessaris per desenvolupar-la. 
 
 
Assistència a la presentació del tercer volum de la col.lecció 
“Fonoteca de cobla” 
 
El dia 4 de maig el president de MUSICAT va assistir a la presentació del tercer 
volum de la col.lecció “Fonoteca de Cobla”, dedicat al músic figuerenc Ramon 
Basil, compositor de sardanes i ballables. Basil va ser el fundador del Sindicat 
Musical de la Província de Girona, que es va constituir a Figueres l’any 1917. El 
president va intervenir en l’acte amb un parlament  sobre aquest primer sindicat 
que és a l’origen de l’Associació Professional de Músics de Catalunya 
MUSICAT. El mateix Josep Reig és autor d’un escrit publicat en el llibret que 
acompanya el cd, on parla de la faceta sindicalista de Ramon Basil. 
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Renovació del conveni amb el festival Inund’Art 
 
MUSICAT ha renovat el conveni amb el festival d’arts visuals i música, 
Inund’Art, que organitza la Casa de Cultura de Girona i que té lloc l’últim cap de 
setmana de maig. Aquest any es va celebrar del 3 al 5 de juny i hi van 
intervenir més de 70 artistes. Mitjançant el conveni els responsables del festival 
es comprometen a regularitzar les actuacions musicals que s’hi fan.  
 
 
Reunió amb el grup municipal d’ERC-MES 
 
El dia 7 de juny, la regidora d’ERC-MES, M. Mercè Roca, acompanyada de 
dues persones més d’aquest grup municipal, es va entrevistar amb el president 
Josep Reig per tal de demanar assessorament per tirar endavant una proposta 
perquè els bars de la ciutat que ho vulguin puguin oferir música en viu. La 
proposta preveu que l'Ajuntament subvencioni la insonorització dels locals que 
s'acullin al projecte, tal com s’ha aprovat a la ciutat de Barcelona. Consideren 
que la música en viu és “un factor clar de dinamisme econòmic i de foment 
cultural”. 
 
 
MUSICAT rep el Premi Amic d’Honor, atorgat per l’AIE 
 
El dia 6 de maig, en el decurs de la reunió anual de socis de l’AIE, el president  
Luis Cobos, va lliurar al president Josep Reig el Premi Amic d’Honor, atorgat a 
MUSICAT per la seva tasca a favor de la música i dels músics. La idea 
d’instaurar un premi adreçat a les associacions que treballen per als músics, va 
sorgir arran d’un seminari que AIE va celebrar a Girona a mitjans del mes de 
febrer, en ocasió del qual Luis Cobos va visitar la seu de MUSICAT per 
conèixer l’oficina i les persones que hi treballen. La Junta d’AIE va aprovar per 
unanimitat concedir el primer d’aquests guardons a MUSICAT. 
 
 
Participació en l’acte de presentació de l’Anuari Enderrock 
 
El dia 12 de juliol es va presentar a la seu de la SGAE a Barcelona l’Anuari 
Enderrock de la Música. La presentació va anar a càrrec del director del grup 
editorial Enderrock, Lluís Gendrau, i del director de l’ICEC, Xavier Díaz. El 
president de MUSICAT, Josep Reig, va ser convidat a participar a la fila 0 que 
dona veu al sector, juntament amb els presidents d’APECAT, ASACC i de 
l’Academia Catalana de la Música. En el seu parlament, el president de 
MUSICAT va explicar que la recuperació econòmica del sector s’ha fet a costa 
de rebaixar els catxets i que són els músics els que més pateixen els efectes 
de la crisi. També va dir que el tema més urgent a resoldre és la regularització 
laboral dels músics. 
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Reunió amb el director de la Xarxa de Cases de la Música 
 
El dia 14 de juliol el president Josep Reig es va reunir amb el president de la 
Xarxa de Cases de la Música, Jordi Planagumà, per parlar del Projecte 
d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) liderat per l’ajuntament de 
Girona i finançat en bona part per fons europeus. El projecte, impulsat pels 
agent culturals del territori, preveu la rehabilitació de l’edifici de l’antic cinema 
Modern, la recuperació de l’antic teatre i la creació d’unes oficines destinades a 
la gestió i foment de les arts. Segons va dir, la intenció és crear les 
infraestructures necessàries per explotar el talent dels artistes, vendre’l i 
exportar-lo.  
 
 
Participació en el jurat dels ajuts Kreas 
 
El president de MUSICAT va formar part del jurat els ajuts Kreas, convocats per 
l’ajuntament de Girona i consistents en beques i subvencions destinades a 
fomentar la formació, la creació i la producció artística, vinculades a la ciutat. El 
president, juntament amb Xavi Pasqual de l’empresa Promoarts, es va 
encarregar d’examinar les propostes de música. L’ajuntament destina 100.000€ 
als ajuts Kreas, dels quals 30.000€ són per a la música. 
 
 
Renovació del conveni amb l’Ajuntament de Vilafranca del 
Penedès 
 
El dia 1 d’agost es va renovar el conveni amb l’ajuntament de Vilafranca del 
Penedès per facturar les actuacions de la festa major. Aquest any s’ha doblat el 
número de músics en relació a l’any anterior. En un cap de setmana s’han 
donat d’alta 150 músics, la majoria de música tradicional, entre els quals n’hi ha 
molts d’amateurs. MUSICAT factura totes les actuacions, incloses les dels 
músics que no són socis. Per donar aquest servei puntual cobra 10 € per músic 
i el 4% de comissió de facturació. 
 
 
Participació en el Pla Integral de la Música 
 
El dia 15 de setembre, va tenir lloc la presentació del Pla Integral de la Música 
en el marc del Mercat de Música Viva de Vic, que va anar a càrrec del conseller 
de Cultura, Santi Vila i del responsable de l’àrea de música de l’ICEC, Albert 
Bardolet. També van intervenir els representants de les entitats que han 
col.laborat en l’elaboració del Pla, entre les quals MUSICAT. El president Josep 
Reig va parlar en nom dels músics per demanar, un cop més, que es prioritzi la 
regulació laboral dels professionals de la música.  
 
MUSICAT participa activament en l’elaboració del Pla Integral de la Música. Al 
llarg d’aquest any s’han constituït les comissions de treball, que són: 
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1. Estructuració del sector (marc jurídic, fiscalitat i contractació, articulació i 

vertebració de les associacions i entitats més representatives, 
l’Acadèmia de la Música). 

2. La formació. 
3. Creació, producció i exhibició: equipaments, festivals i sales de música 

en viu. 
4. Ampliació de públics. 
5. Desenvolupament de mercats i internacionalització. 
6. La música clàssica i contemporània. Simfònica i de cambra. 
7. La música moderna (“amplificada”) i el jazz. 
8. La pràctica no professional i la semiprofessional. 

 
MUSICAT ha participat en les taules 1, 3, 7 i 8. 
 
Un cop definit el Pla, la primera acció ha estat constituir la Taula d’Impuls que 
ha de vetllar pel seu compliment. MUSICAT forma part de la comissió de 
seguiment que ha de tractar els temes de la regulació laboral. 
 
 
Contactes amb representants de les associacions que 
formaven part de l’antiga Unió de Músics de Catalunya (UMC) 
 
Arran de l’elaboració del Pla Integral de la Música, s’han mantingut contactes 
amb els representants de les altres associacions de músics, que antigament 
formaven part de la Unió de Músics de Catalunya: Associació de Músics de 
Jazz i Música Moderna (AMJM), Associació Catalana d’Intèrprets de Música 
Clàssica (ACIMC) i Associació de Músics de Tarragona (aMt). També s’hi 
podria afegir la Societat de Blues de Barcelona (SBB). La idea és iniciar 
converses per defensar, amb una veu única i amb més força, els interessos 
dels músics. Si es considera necessari, es podria constituir una federació 
semblant a la desapareguda Unió de Músics de Catalunya. En cas de 
concretar-se aquesta iniciativa, la seu de la federació seria virtual i les reunions 
es celebrarien de manera rotatòria a les seus de les diferents associacions. 
 
 
Entrevista amb el regidor de Cultura de l’Ajuntament de Girona 
 
El dia 11 de novembre, el president de MUSICAT i la responsable de 
comunicació es van entrevistar amb el regidor de Cultura de l’Ajuntament de 
Girona, Carles Ribas i amb el tècnic de l’àrea de Cultura, Narcís Casassa. 
L’objectiu de la trobada era conèixer la política de l’Ajuntament en relació a la 
música en viu  i, més concretament, saber fins a quin punt està disposat a 
facilitar-la en bars i locals públics. El regidor va explicar que tenia previst crear 
espais de música al carrer, com ara corners, glorietes i música als parcs. 
Respecte al segon punt, va dir que primer s’hauria de crear una ordenança 
municipal que encara no existeix per aquest tema. També va dir que per fer-ho 
comptava amb l’ajuda de MUSICAT. 
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Col.laboració amb els Premis Nacionals de Cultura 

 
Tal com ja va fer l’any anterior, el CoNCA va demanar a MUSICAT que li fés 
arribar les seves propostes per als Premis Nacionals de Cultura, que concedeix 
aquesta entitat. Enguany, la Junta Directiva va tornar a proposar el soci Toti 
Soler, un gran mestre de la música contemporània, per la seva important 
aportació a la música i a la poesia d'aquest país i perquè és una figura que ha 
de ser reivindicada i mereix amb escreix aquest premi. 
 
 
Participació en els Premis ARC 2016 
 
MUSICAT ha participat un any més en l’atorgament dels Premis ARC, aportant 
el seu vot de qualitat, juntament amb ASACC i l’Institut Ramon Llull, per tal que 
el llistat definitiu dels nominats i els guanyadors dels Premis ARC siguin una 
mostra representativa i contrastada. El dia 28 de novembre una representació 
de MUSICAT va assistir a la gala on es van fer públics els guanyadors  dels 
XIV Premis ARC. Molts dels grups nominats són socis de MUSICAT. 
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Contractació dels serveis d’assessoria laboral de Calders 
Economistes, SL 
 
MUSICAT ha contractat els serveis d’assessoria laboral del Sr. Josep Lluís 
Samper, que treballa per a l’empresa Calders Economistes, SL. Aquest nou 
servei, que es va posar en marxa el mes de setembre, inclou un màxim de cinc 
consultes mensuals dels socis, a més de l’assessoria a les empreses de 
MUSICAT. 
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Prevenció de riscos laborals 
 
La Llei preveu que totes les empreses adoptin mesures de Prevenció de Riscos 
Laborals per tal d’evitar o disminuir riscos per a la salut derivats del treball. Per 
tal de donar compliment a aquesta Llei, l’any 2015 MUSICAT va signar un 
contracte amb l’empresa Prevint, que des de llavors es fa càrrec de la 
prevenció de riscos laborals de les quatre empreses que formen el Grup de 
Gestió. Per complir amb aquesta obligació, tots els socis han de fer una 
formació, ja sigui presencial a les instal.lacions de Prevint, o bé on line. 
Enguany s’han fet tres cursos presencials: dos a Girona els dies 9 de febrer i 
15 de març, i un altre a Barcelona el dia 8 de març. Els socis també tenen 
l’opció de fer una revisió mèdica, a la qual poden renunciar signant el document 
corresponent. MUSICAT té l’obligació de contractar el servei de prevenció de 
riscos laborals, que és indispensable per cobrar de la mútua o de les 
assegurances en cas d’accident. D’altra banda, cada cop hi ha més empreses i 
ajuntaments que demanen aquest certificat per formalitzar el contracte. La 
formació de prevenció de riscos laborals s’ha de repetir cada quatre anys. 
 
 
Sessió informativa sobre l’eina “Socis en línia” de la SGAE 
 
El dia 15 de juny MUSICAT va organitzar una sessió informativa per a socis a 
la seu de SGAE a Barcelona, amb la finalitat que els socis de MUSICAT que 
també són socis de SGAE coneguin millor el recurs “Socis en línia” del web 
www.sgae.cat. 
 
 
Festa institucional de Santa Cecília 
�

El dia 22 de novembre es va celebrar el tradicional sopar anual amb motiu de la 
festivitat de Santa Cecília, patrona els músics, en el restaurant As de Copes de 
Girona. Hi van assistir unes 50 persones. El president Josep Reig va entregar 
el premi “Ha donat la nota” 2016 a l’Elisabet Taberner.  
 
 
Descompte en les acreditacions per a la Fira Mediterrània de 
Manresa 
 
Gràcies al conveni establert amb l’organització de la Fira Mediterrània de 
Manresa, els socis de MUSICAT han tingut un descompte del 50% en les 
acreditacions per accedir a la Llotja Professional de la fira.  
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Formació per a socis 
 
Al llarg de l’any 2016, MUSICAT ha organitzat les següents sessions formatives 
per als socis: 
 

• Curs “In & Out (afinant el nostre instrument)” 
El curs, impartit per l’actriu Isabel Rocatti, va constar de dotze hores 
lectives repartides en quatre sessions que van tenir lloc els dies 9, 16, 23 
i 30 de novembre a la Casa de Cultura de Girona.  
 

• Taller d’Instagram 
Centrat en la utilitat que té per als músics la xarxa social de fotografia 
Instagram, el taller va constar de dues sessions de tres hores 
cadascuna, que es van fer els dies 14 i 16 de novembre a l’Espai Marfà 
de Girona. El curs va ser impartit per Jordi Gamell, fotògraf, tècnic 
audiovisual, community manager i instagramer. 
 

• Introducció a Cubase 
Va ser impartit pel soci Ultano Gómez, professor de piano, llenguatge 
musical i harmonia. Va constar de dues sessions de quatre hores 
cadascuna, que van tenir lloc a la seu de MUSICAT els dies 15 i 22 de 
novembre. Cubase és un programa que permet seqüenciar, gravar i 
processar àudio i fer la mescla digital a l’hora de produir música. 
 

• Curs de Finale 
Finalment, a petició de molts socis, es va repetir el curs de Finale que ja 
s’havia fet l’any anterior. El curs, que es va fer a la seu de MUSICAT, va 
constar de quinze hores lectives, repartides en cinc sessions de tres 
hores, els dies 11, 18 i 25 de novembre i 2 i 9 de desembre. Va ser 
impartit pel professor Ultano Gómez. 
 

Tots els cursos van ser gratuïts per als socis i es van finançar amb fons de la 
seguretat social. 
 
 
Publicació del butlletí de MusiCat “La Nota” 
 
En el decurs de l’any 2016 s’han publicat els números 14, 15 i 16 del butlletí de 
MUSICAT “La Nota”. Aquest any s’ha incorporat la secció “La Nota de l’Autor”, 
a càrrec de la SGAE, que tracta temes relacionats amb la propietat intel.lectual.  
També s’ha canviat la portada que ara inclou una foto de actualitat relacionada 
amb el contingut. 
 
El butlletí comprèn les seccions següents: 
 
- Editorial del president 
- Pren nota  
- Notícies 
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- L’Entrevista 
- La Nota Legal 
- El Reportatge 
- Han donat la Nota  
- La Nota trista 
- La Nota de l’autor 
- El ball de nit (secció de l’Antoni Mas) 
 
La Nota és una publicació quadrimestral que s’envia gratuïtament a tots els 
socis de MusiCat, així com a entitats, associacions, mitjans de comunicació i 
administracions relacionades amb la cultura.  
 
�

Publicació de l’Agenda del Club dels Amics dels Músics 
 
MUSICAT ha publicat 12 edicions de l’Agenda del Club d’Amics dels Músics, 
que recull la informació del lloc, dia i hora de les actuacions que les formacions 
registren a l’agenda del web www.musicat.cat. Cada número està introduït per 
una editorial de l’Antoni Mas. Aquesta publicació s’envia mensualment a tots 
els socis del Club d’Amics dels Músics. 
 
 
 
 
�
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Col.laboració amb la Càtedra UNESCO 
 
El dia 26 de gener, el president Josep Reig es va reunir amb representants de 
la Càtedra UNESCO de Polítiques Culturals i Cooperació de la Universitat de  
Girona, per participar en un estudi que estan fent sobre les associacions 
culturals gironines.  
 
 
Assistència a l’acte de presentació del llibre “Històries de 
músics” de l’Antoni Mas 
 
El dia 14 d’abril una representació de MUSICAT va assistir a la presentació del 
llibre “Històries de músics” escrit per l’Antoni Mas i publicat per l’editorial 
Gavarres. En l’acte, que va tenir lloc al Col·legi de Periodistes de Girona, van 
intervenir el seu president, Joan Ventura, i el director de l’editorial, Àngel 
Madrià. El llibre recull, en clau d’humor, un seguit d’històries viscudes per 
l’autor al llarg dels quasi seixanta anys de la seva vida professional. 
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Assistència a la gala de lliurament dels XVII Premis Enderrock 
 
El dia 3 de març, una delegació de MUSICAT va assistir a la gala dels XVIII 
Premis Enderrock, que va tenir lloc al Teatre Municipal de Girona per quart any 
consecutiu. Molts dels premiats van resultar ser socis de MUSICAT. 
Prèviament, el president i la gerent de l’Associació Professional de Músics de 
Catalunya MUSICAT van assistir a una recepció en el mateix teatre, on van 
poder parlar amb el conseller de Cultura Santi Vila. 
 
 
Entrevistes  
 
El dia 10 de març el president Josep Reig va ser entrevistat per Radio Olesa, 
en un programa especial dedicat a les cooperatives. 
 
 
Assistència a una conferència pronunciada pel Conseller de 
Cultura  
 
El dia 15 de març, el president Josep Reig va ser convidat a assistir a una 
conferència que el Conseller de Cultura, Santi Vila, va pronunciar al Petit Palau 
del Palau de la Música Catalana amb el títol “Demà és ara. Les polítiques 
culturals en un moment fundacional”. El conseller va presentar a la societat civil 
les directrius del Departament de Cultura per als pròxims anys i va anunciar, 
entre d’altres, la seva intenció d’augmentar el pressupost del departament, 
passant del 0,74% del pressupost global de la Generalitat a l’1%, cosa que 
representa un augment de 50 M€. 
 
 
Assistència a l’acte de presentació del col.lectiu Músics de 
Cassà 
 
El dia 17 de maig, el president de MUSICAT i la responsable de comunicació 
van assistir a l’acte de presentació del col.lectiu Músics de Cassà i de la 41a Nit 
dels Músics de Cassà de la Selva, a la seu del Patronat de Turisme Costa 
Brava Girona, que ha volgut recolzar aquest esdeveniment únic com un valor 
afegit que forma part del patrimoni cultural local. 
 
 
Assistència a un acte, convocat per ERC, en favor de la música 
en viu a bars i locals de Girona 
 
El dia 26 de maig el president de MUSICAT i la responsable de comunicació 
van assistir a un acte convocat pel grup municipal ERC-MES de Girona, que 
presentava una proposta perquè els bars de la ciutat que ho vulguin puguin 
oferir música en viu.  
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Presència al lliurament dels Premis Nacionals de Cultura 
 
El dia 8 de juny el president Josep Reig va assistir a la cerimònia de lliurament 
dels Premis Nacionals de Cultura, atorgats pel CoNCA, al Teatre Metropol de 
Tarragona. El Quartet Casals va rebre un dels premis.  
 
 
Assistència a una reunió convocada pel CoNCA per presentar 
el document “36 propostes per a la millora de les condicions 
professionals del món de la cultura”  
 
El dia 14 de juny, el president Josep Reig va assistir a una reunió convocada 
pel CoNCA per parlar del document “36 propostes per a la millora de les 
condicions professionals del món de la cultura”. L’objectiu de la reunió era 
explicar l’estat de la qüestió, les accions que s’han dut a terme i les que s’han 
d’endegar a partir d’ara. El president de MUSICAT va insistir a buscar la 
complicitat de les associacions d’arreu de l’estat per tenir més força. Es va 
decidir fer una taula més reduïda per concretar aquests contactes per tal de 
presentar propostes concretes a l’estat.  
 
 
Recolzament de la campanya solidària “El noi del port” 
 
El dia 21 de juny, el president i la responsable de comunicació van assistir a la 
presentació de la campanya solidària “El noi del port” a la seu del Banc 
d’Aliments de Girona. Es tracta d’una havanera composta per dos socis amb la 
finalitat de recaptar fons destinats a comprar conserves de peix per al Banc 
d’Aliments. La campanya consisteix en oferir la descàrrrega de la cançó per un  
 
euro, tot i que la donació pot ser superior. MUSICAT va col.laborar en la difusió 
de la campanya a través dels seus mitjans. 
 
 
Presència a l’Anuari Enderrock 
 
MUSICAT ha col.laborat un any més amb l’Anuari Enderrock. D’una banda, 
facilitant les dades dels concerts realitzats pels socis per a l’apartat “Concerts 
d’orquestres de ball i conjunts de versions i tributs” i dels fets més rellevants 
que s’han donat en aquest àmbit durant l’any. D’altra banda, el president Josep 
Reig hi ha publicat un article d’opinió titulat “Sense músics no hi ha música” on 
defensa que, per regular el sector, cal començar per reformar i adaptar el marc 
laboral i fiscal dels músics. MUSICAT també ha col.laborat amb l’Anuari 
insertant una pàgina sencera de publicitat. 
 
 
Presència a la Fira Mediterrània de Manresa (FMM) 
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L’any 2016 s’ha renovat per tercer any consecutiu el conveni de cooperació 
amb la Fira Mediterrània de Manresa, en virtut del qual MUSICAT es 
compromet a contractar un estand a la Llotja Professional, a fer difusió de la 
FMM entre els seus associats i a participar activament en les taules i trobades 
professionals que hi tenen lloc. A canvi, la FMM aplica un descompte del 50% 
en el cost de les acreditacions per als socis de MUSICAT i inclou el logotip de 
l’associació en la campanya de comunicació i en els diferents suports 
publicitaris impresos (programa i catàleg professional), així com al seu web. 
Aquesta fira està centrada en la música popular i tradicional i en les músiques 
del món. La intenció de MUSICAT es proporcionar un espai als socis que fan 
música d’arrel tradicional o música d’animació infantil, com una plataforma per 
donar a conèixer els seus espectacles.  
 
 
Presència a la Fira de Mostres de Girona 

 
Aquest any MUSICAT ha tornat a contractar un estand a la Fira de Mostres de 
Girona, que va tenir lloc del 28 d’octubre al 1 de novembre. El format va ser 
idèntic al de l’any anterior. A més d’exhibir informació corporativa, es va tornar 
a llogar una pantalla de plasma per exhibir vídeos dels grups i orquestres 
associats i també es va exposar publicitat de petit format dels mateixos sense 
cap cost. 
 
 
Presència a l’exposició itinerant “Calella de Palafrugell i les 
havaneres” 
 
El dia 17 de novembre, una representació de MUSICAT va assistir a la 
inauguració de l’exposició itinerant “Calella de Palafrugell i les havaneres”, 
emmarcada en els actes de celebració del 50è aniversari de la cantada. La  
mostra es va exhibir també al Palau Robert de Barcelona, a Perpinyà, 
Palafrugell i Madrid. 
 
 
Assistència a la presentació de l’informe anual del CoNCA 
sobre l’Estat de la Cultura i de les Arts 
 
El mateix dia 17 de novembre, el president Josep Reig va assistir a la 
presentació de l’informe anual del CoNCA sobre l’Estat de la Cultura i de les 
Arts. Segons l’informe, la música i els museus segueixen en caiguda lliure, 
mentre que les altres arts han experimentat una lleugera millora. A la 
presentació hi va assistir el sector cultural en ple. 
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Presència a l’acte de clausura de l’Any Granados 
 
El dia 12 de desembre, el president Josep Reig va assistir en representació de 
MUSICAT a la clausura de l’Any Granados que va tenir lloc al Palau de la 
Generalitat. 
 
 
Assistència a la Gala dels Premis ARC 
 
El dia 28 de novembre una representació de MUSICAT va assistir a la Gala 
dels Premis ARC a la Sala Barts de Barcelona. Molts dels grups nominats són 
socis de MUSICAT o ho són alguns dels seus components. En total es van 
entregar 17 guardons premiant la feina de músics, programadors i sales de 
concerts. El grup Animal va guanyar el premi a l’artista revelació, l’Orquestra 
Cimarron va guanyar el premi a la millor gira de música de ball per festes 
majors i La Banda del Coche Rojo el de versions i tributs. El president de 
MUSICAT va fer entrega d’un dels guardons.  
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Col.laboració amb diferents projectes de socis 

 
Durant tot l’any 2016, MUSICAT ha seguit col.laborant amb la GIOrquestra, 
donant d’alta tots els músics que participen en els seus concerts i ajudant a fer-
ne difusió.  
 
També ha col.laborat amb el projecte transfronterer de l’ensemble Mare 
Nostrum Musicae, que ha consisitit en l’organització d’un cicle de sis concerts, 
dos a la Catalunya sud i quatre a la Catalunya nord, per celebrar els vint anys 
de la formació. 
 
MUSICAT apareix com a entitat col.laboradora en tota la publicitat dels 
concerts de la GIOrquestra i de Mare Nostrum Musicae.  
 
 
Participació a Girando Por Salas 
 
MUSICAT ha participat per sisè any consecutiu en el circuit espanyol Girando 
Por Salas (GPS), que l’INAEM va crear l’any 2010 amb l’objectiu de contribuir a  
professionaitzar el sector de la música en directe i propiciar que les bandes 
emergents puguin tocar fora de la seva comunitat autònoma. També pretén  
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ajudar les sales de petit format a mantenir una programació estable i de qualitat 
durant els mesos d’hivern.  
 
A més de pagar un catxet fixe i una quantitat per despeses de desplaçament 
als artistes, el GPS concedeix una ajuda directa de 2.500€ + IVA per a una 
acció discogràfica que serveixi de suport de difusió dels concerts durant la gira. 
Sota aquest concepte, els grups poden gravar videoclips, reeditar Eps o LPs o 
bé invertir en cartelleria i en el desenvolupament de pàgines web o aplicacions. 
 
En aquesta 7a edició, s’han rebut 815 propostes que complien tots els requisits,  
entre les quals s’han seleccionat 26 grups, que han fet un mínim de 6 concerts 
per sales de tot el territori espanyol. En total, hi han participat 118 músics, que 
han fet 189 concerts a 138 sales de tot l’estat espanyol. Aquesta 7a edició ha 
generat 821 altes a la seguretat social i ha implicat 21 discogràfiques, 3 segells 
autoeditats i 25 oficines de contractació i management. 
 
MUSICAT forma part del jurat que selecciona els grups, així com de la Junta 
Directiva del GPS, de la qual n’ostenta la vicepresidència. 
 
 
Col.laboració amb el cicle “Música als Parcs” 
 
MUSICAT ha renovat el conveni amb el cicle Música als Parcs, que organitza el 
departament de Medi Ambient de l’Ajuntament de Barcelona. El cicle convoca 
grups de fins a tres components formats per joves intèrprets de clàssica i jazz 
per actuar els mesos d’estiu als parcs i jardins públics de Barcelona. MUSICAT 
factura les actuacions de tots els músics que hi intervenen i figura com a 
col.laborador en tota la publicitat. 
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En el decurs de l’any 2016, MUSICAT ha tingut el següent moviment de socis: 
 

� ALTES: 230 
 
� BAIXES: 401 
 
� NÚMERO DE SOCIS A FINALS DE 2016: 3.078 
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Degut al canvi de web, no es va disposar de les estadístiques de Google 
Analytics fins al dia 25 de setembre de 2016. Des d’aquesta data fins al 31 de 
desembre, van visitar el web www.musicat.cat 10.329 usuaris, que van efectuar 
129.617 visites, amb un promig de 4,8 pàgines vistes per sessió i 2:33 minuts 
de durada per visita. �

�
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Facebook 
 
La pàgina de MUSICAT a Facebook tenia 6.595 “m’agrada” a finals de 2016. 
 
Twitter 
 
MUSICAT té un compte de Twitter que, a finals de 2016, tenia 2.547 seguidors. 


